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strażackie

dla

Bieruń
Bieruń to miasto o powierzchni 40,67 km kw., w którym żyje
około 20 tysięcy mieszkańców. Nazwa miejscowości wywodzi się
od polskich zwrotów „brać, pobierać” i wiąże się z poborami
podatkowymi.
„Bieruń Ci przaje” – tak brzmi promocyjne hasło miasta. Jego
patronem jest św. Walenty, który współcześnie w Polsce jest
patronem zakochanych. To właśnie na cześć św. Walentego w
lutym w Bieruniu odbywają się specjalne uroczystości w
sanktuarium św. Walentego, w jednym z najbardziej
charakterystycznych miejsc w mieście.
Bieruń to urokliwe miasto. Niewątpliwie wpływa na to jego
położenie i piękno otaczającej go przyrody. Miasto leży przy
granicy województwa śląskiego i małopolskiego, na pograniczu
Pagórów Jaworznickich, Doliny Górnej Wisły i Równiny
Pszczyńskiej.
To właśnie z Bierunia wywodzi się wiele ludowych podań,
mówiących o tajemniczych utopcach. Według wierzeń, to duchy
zrzucone z nieba, które zamieszkiwały tereny podmokłe. Utopce
miały przyjmować różne postacie zwierząt, ludzi, półludzi oraz
elementów przyrody nieożywionej. To właśnie dlatego dziś na

bieruńskim rynku stoją rzeźby utopców przedstawiające ich w
różnych postaciach: „Starego Utopca”, „Młodego Utopca” i
„Kaczki”.
W Bieruniu działa Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast-Ziemowit”.
Posiada ona unikatową w skali europejskiej linię paczkującą,
dzięki której w godzinę można zapakować 9 ton surowca.
Najbardziej charakterystycznym obiektem Bierunia jest kościół
św. Walentego.
Galeria/video
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Bieruń ma nową ścieżkę rowerową –
wzdłuż ulicy Turystycznej
Kolejna inwestycja rowerowa w Bieruniu zrealizowana! Wzdłuż
ulicy Turystycznej powstał ciąg pieszo – rowerowy łączący
istniejącą drogę rowerową (przy Centrum Inicjatyw
Gospodarczych w Ścierniach) z ulicą Św. Kingi, prowadzącą do
Starostwa Powiatowego w Bieruniu. Inwestycja ta zrealizowana
została przez firmę JKM Sp z.o.o. z Mikołowa. Jej koszt…
27 listopada 2019 2 min read
Bieruń, Transport publiczny

Bieruń dostał dofinansowanie na
utworzenie Centrum Przesiadkowego
Rewelacyjna wiadomość dla mieszkańców naszego miasta!
Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację drugiego etapu tzw.
„Centrum Przesiadkowego”. Tym razem dzięki ogromnemu wsparciu

z funduszy unijnych zrealizujemy kilka bardzo dużych zadań w
starobieruńskiej części miasta. Miasto Bieruń otrzymało
dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na realizację
projektu…
7 listopada 2019 3 min read
Bieruń, Turystyka i Rekreacja

Bieruńska hala sportowa czeka na
nową nazwę. Trwa konkurs
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski w
Bieruniu ogłaszają konkurs na nazwę nowej hali sportowej,
zwanej potocznie Homera Centrum. Przypomnijmy, że na osiedlu
Homera powstaje profesjonalne centrum wspinaczkowe oraz
centrum sportów walk. Otwarcie obiektu nastąpi na początku
przyszłego roku. Czytaj więcej – KLIKNIJ…
29 października 2019 1 min read
Bieruń

Obchody Święta Niepodległości oraz
odsłonięcie Pomnika Powstańców
Śląskich
Rok stulecia Powstań Śląskich jest dla Bierunia rokiem
wyjątkowym, w którym systematycznie, przy rozmaitych okazjach
miasto stara się upamiętniać bohaterskie zrywy śląskich
powstańców oraz wyrażać wdzięczność za wkład poprzednich
pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej. Miasto Bieruń świętuje w tym roku
na…
29 października 2019 1 min read
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Bieruń ma nową drogę rowerową wraz
z nasadzeniami
Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym
Śladzie Wylotowej, który skomunikował rowerowo Bieruń z
Lędzinami, a także oba miasta ze Specjalną Strefą Ekonomiczną.
23 października nastąpił oficjalny odbiór inwestycji. W ramach
zadania utworzona została ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem w
północno-zachodniej części Bierunia Starego, dzięki…
24 października 2019 2 min read
Bieruń, Mieszkańcy
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Zagłębiowskiej Metropolii wdrożyło platformę Vizum do
komunikacji z mieszkańcami i turystami. W najbliższych
tygodniach ta nowa aplikacja mobilna implementowana będzie
przez Urząd Metropolitalny GZM. Wszelkie treści proponowane
mieszkańcom i turystom przez Miasto
Metropolię będą z sobą spójne i…
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24 października 2019 2 min read
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Bieruń pozyskał ponad 2,6 mln zł
dofinansowania
na
Centrum
Przesiadkowe
Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629
171,63 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa strategia
niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie
gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów
przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap
II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

24 października 2019 3 min read
Bieruń, Mieszkańcy

W Urzędzie Miejskim
będzie miodomat!

w

Bieruniu

Już od listopada w Urzędzie Miejskim w Bieruniu stać będzie
miodomat – automat przystosowany do sprzedaży miodów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich smakoszy miodu. Przypomnijmy,
że z inicjatywy Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”
miodomaty znajdują się w kilku gminach naszego
regionu. Zachęcamy do obejrzenia ciekawego filmu na ten temat
–…
21 października 2019 2 min read
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